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 MAAK KENNIS MET VEDISCHE ASTROLOGIE 

Zes mini-seminars van januari tot april 2021 

 
Liever een Work Out dan een Burn Out 
 

Wijsheid uit het Oosten voor ons in het Westen 
 
Jyotiṣa of Vedische astrologie wordt al heel lang in India beoefend en verovert 
langzamerhand ook de Westerse wereld in navolging van Yoga en Ayurveda. Jyotiṣa 
laat op een unieke manier zien wat de talenten zijn die wij in ons hebben en ook dat 
wat - wellicht meer dan gewenst - van ons geduld en onze inspanning vraagt. 
 
Wat weinigen weten, is dat de principes van de psychologische testen in het Westen 
gebaseerd zijn op de Vedisch astrologische principes uit het Oosten. De stand van de 
planeten en sterren is op ieder moment een unieke graadmeter om goed uitgerust de 
wereld in al zijn aspecten tegemoet te treden. De klassieke auteurs hebben dit ooit op 
een unieke manier vastgelegd en aan ons doorgegeven. Aan ons om deze oude kennis 
te herontdekken en toe te passen in de wereld van vandaag voor het welzijn van 
iedereen. 
 

De mini-seminars vormen een introductie in de Vedische astrologie en behandelen 
onder andere de volgende onderwerpen: 
 Geschiedenis en achtergrond van de Vedische astrologie, 
 Planeten, dierenriemtekens, huizen, maanhuizen (Nakṣatra’s), 
 Decanaten, Yoga’s, subkaarten, Jātaka (geboortehoroscoop), 
 Praśna (vragenastrologie), Muhūrta (bepalen van gunstige momenten om een 

activiteit te starten), Nimitta (voortekenen) en 
 Het Vedisch astrologisch consult. 
 
Na afloop van deze mini-seminars heeft u een goed beeld van de verschillende 
aspecten van de Vedische astrologie en kunt u beslissen of u de opleiding 
Basisvaardigheden Vedische Astrologie verder wilt volgen. 
 
De zes mini-seminars vinden online plaats op donderdagavond van 20:00 - 22:00 
uur op 21 januari, 4 februari, 18 februari, 4 maart, 18 maart en 1 april 2021. 
Locatie: ‘Thuis’. 
 
De kosten voor de zes mini-seminars bedragen in totaal € 75,00. 
 
Meer informatie en aanmelden via Instituut voor Vedische Studies. 
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